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PARECER Nº 1357/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10/2012 

O presente projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso, visa 
instituir, na Câmara Municipal de São Paulo, o "Prêmio Sérginho Lisboa de Inclusão Social", 
em homenagem ao grande militante ativista pelos direitos humanos das pessoas com 
deficiência, que será entregue, anualmente, no dia 03 de dezembro, Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, em Sessão Solene, a ser realizada na Câmara Municipal de São 
Paulo, cujo plenário será especialmente convocado para essa finalidade. 

De acordo com a propositura: a Câmara Municipal de São Paulo firmará acordo de 
cooperação com a Pastoral das Pessoas com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo para a 
organização do prêmio; concorrerão ao prêmio pessoas físicas, grupos informais ou pessoas 
jurídicas que apresentem trabalhos, trajetórias de vida e militância que se destacam na luta 
pela afirmação dos direitos das pessoas com deficiência; será criada comissão julgadora do 
prêmio, cuja composição o projeto especifica, que selecionará três finalistas que receberão 
troféu e certificado especialmente elaborados para a premiação. Ainda de acordo com o 
projeto, os trabalhos participantes do concurso integrarão um acervo próprio a ser constituído 
na Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
parecer pela legalidade, com substitutivo visando adaptar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 22/10/2014. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/10/2014, p. 133 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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